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DECYZJA USTANAWIAJĄCA ŚRODKI ZARADCZE NIEZBĘDNE
DO WERYFIKACJI CZĘŚCIOWEGO LUB PEŁNEGO
ODRZUCENIA WNIOSKU O ZAPEWNIENIE POUFNOŚCI
ZGODNIE Z ART. 118 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR
1907/2006

(dokument przyjęty przez zarząd)
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Ostatnio zmieniona w dniu 1 kwietnia 2012 r. (aktualizacja załącznika w dok.: ED/25/2012)

ZARZĄD EUROPEJSKIEJ AGENCJI CHEMIKALIÓW
Uwzględniając art. 118 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (zwane dalej „rozporządzeniem REACH”),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Artykuł 118 ust. 2 i art. 119 ust. 2 rozporządzenia REACH przewidują ochronę
interesów handlowych osób przekazujących informacje Agencji.
(2) Artykuł 118 ust. 3 rozporządzenia REACH przewiduje przyjęcie środków
zaradczych niezbędnych do weryfikacji częściowego lub pełnego odrzucenia
wniosku o zapewnienie poufności.
(3) Konieczne jest określenie zasad wykonania art. 118 ust. 3 rozporządzenia
REACH, które należy podać do wiadomości publicznej,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Zakres
Niniejsza decyzja zawiera ustalenia, na podstawie których rejestrujący w rozumieniu
rozporządzenia REACH może się odwołać w sytuacji, gdy Europejska Agencja
Chemikaliów (dalej „Agencja”) odrzuciła w części lub w całości wniosek o zapewnienie
poufności złożony wraz z dokumentacją rejestracyjną.
Artykuł 2
Odrzucenie wniosku o zapewnienie poufności
Decyzja Agencji w sprawie odrzucenia wniosku o zapewnienie poufności jest
przekazywana rejestrującemu na piśmie, w stosownych przypadkach drogą elektroniczną,
i zawiera informację o przysługującym mu prawie do złożenia do Agencji wniosku o
weryfikację w terminie dwóch miesięcy od otrzymania decyzji.
Informacje, których dotyczy wniosek, nie są udostępniane publicznie przed upływem
terminu na złożenie wniosku o weryfikację lub przed podjęciem przez Agencję decyzji w
sprawie wniosku o weryfikację.
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Artykuł 3
Wniosek o weryfikację
Od decyzji w sprawie częściowego lub pełnego odrzucenia wniosku o zapewnienie
poufności można się odwołać w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania decyzji
poprzez złożenie do Agencji wniosku o weryfikację.
Wniosek o weryfikację decyzji w sprawie odrzuceniu wniosku o zapewnienie poufności
jest przesyłany na piśmie, z podaniem powodów wnioskowanej weryfikacji i wszelkich
informacji koniecznych do potwierdzenia słuszności tych powodów. Adresy, na które
przesyłane są wnioski o weryfikację, wyszczególniono w załączniku do niniejszej
decyzji. W niezbędnych przypadkach dyrektor wykonawczy może podjąć decyzję o
uaktualnieniu załącznika.
Niezwłocznie po rejestracji wniosku o weryfikację, wysyła się do rejestrującego pisemne
potwierdzenie jego otrzymania, w stosownych przypadkach drogą elektroniczną.
Artykuł 4
Rozpatrzenie wniosku o weryfikację
Agencja podejmuje decyzję w sprawie wniosku o weryfikację w terminie dwóch
miesięcy od daty rejestracji wniosku.
Wnioskodawcę powiadamia się o podjętej decyzji na piśmie, a tam gdzie to stosowne,
drogą elektroniczną, oraz informuje się go o prawie do wniesienia skargi do Sądu
Pierwszej Instancji lub, w stosownych przypadkach, do złożenia skargi do Europejskiego
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Artykuł 5
Wejście w życie
Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2008 r.
Artykuł 6
Publikacja
Niniejsza decyzja publikowana jest na stronach internetowych Agencji.
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ZAŁĄCZNIK
ADRESY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O WERYFIKACJĘ DECYZJI
W SPRAWIE ODRZUCENIA WNIOSKU O ZAPEWNIENIE POUFNOŚCI
Jeżeli wniosek o weryfikację dotyczy decyzji w sprawie częściowego lub pełnego
odrzucenia wniosku o zapewnienie poufności na podstawie art. 119 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 1907/2006
za pomocą formularza internetowego dostępnego tutaj:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/RequestForReview.aspx
faksem: + 358 9 6861 8933
Jeżeli wniosek dotyczy decyzji o odrzuceniu wniosku o stosowanie alternatywnej nazwy
rodzajowej zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 lub podjętej przez
Agencję decyzji o cofnięciu lub zmianie decyzji dotyczącej stosowania alternatywnej
nazwy rodzajowej na podstawie nowych informacji zgodnie z art. 24 ust. 6
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008
za pomocą formularza internetowego dostępnego tutaj:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/RequestForReviewACN.aspx
faksem: + 358 9 6861 8934
Dla obu przypadków:
Pocztą: European Chemicals Agency (ECHA)
Executive Director
P.O Box 400
FI-00121 Helsinki

4

